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ٕ 
 

  المحور األول

 اكتشف ذاتى 

 عقيدة 

 الدرس األول : اإليمان باهلل تعالى ومالئكته

 السؤال األول : أكمل :

 نار ( –نور  –المالئكة خلق من خلق هللا ، خلقهم من .................      ) طٌن  -ٔ

 الهواء ( –السحاب  –مٌكائٌل الملك المسئول عن إنزال ................ بإذن هللا .       ) المطر  -ٕ

 جبرٌل ( –فٌل إسرا –الملك المسئول عن الوحى هو ................                ) مٌكائٌل  -ٖ

 الكرام الكاتبون مسئولون عن كتابة .................... اإلنسان . -ٗ

 أجب عن األسئلة اآلتية :

 نسان ؟   ماذا سخر هللا لإل -ٔ

....................................................................................................................... 

 لماذا أمر هللا المالئكة بالسجود آلدم ؟  -ٕ

....................................................................................................................... 

 ماذا تعرف عن المالئكة ؟ -ٖ

....................................................................................................................... 

 أكمل المحذوف من اآلية الكريمة 

 )) وإذ قال ............ للمالئكة إنى جاعل فً ................ خلٌفة قالوا أتجعل فٌها من ............ فٌها وٌسفك الدماء ((

 × (( أو )  √ضع )  

 ألرض .                                      )         (كلف هللا المالئكة بإعمار ا – ٔ

 تعجب المالئكة عندما أخبرهم هللا بخلق آدم .                             )         ( -ٕ

 توقع المالئكة أن بعض البشر سٌفسدون فً األرض .                   )         ( -ٖ

 )         (                                          سجد المالئكة آلدم تحٌة له .      -ٗ

 

 

 



ٖ 
 

 

  "هللا المصورالدرس الثانى " 

 أجب :

 كٌف صور هللا اإلنسان ؟ -ٔ

............................................................................................................................ 

 

 مادة خلق هللا اإلنسان ؟من أي  -ٕ

........................................................................................................................................ 

 وضح مظاهر قدرة هللا فً خلق اإلنسان ؟ -ٖ

......................................................................................................................................... 

 أمام العبارة الخاطئة :× ( ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )  √ضع عالمة ) 

 خلق هللا آدم من تراب مختلف ألوانه .                               )          ( -ٔ

 اإلنسان عن باقً المخلوقات .                           )          (لم ٌمٌز هللا  -ٕ

 خلق هللا اإلنسان فً أحسن صورة .                                  )         ( -ٖ

 طباع اإلنسان واحدة النهم خلقوا من تراب واحد .                  )         ( -ٗ

 اصل مع من حوله .               )         (حواس اإلنسان تساعده على التو -٘

 اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين :

 أحسن ( –أكبر  –صور هللا اإلنسان وخلقه فً ............... صورة .              ) أسعد  -ٔ

 اللسان ( –السنان ا –أنعم هللا على اإلنسان بـ ................. إلدراك وفهم العالم .        ) الحواس  -ٕ

 العقل ( –األذنٌن  –مٌز هللا اإلنسان بـ ............... لٌفكر وٌتدبر .              ) العٌنٌن  -ٖ

 ٌشغله ( –ٌبعده  –جعل هللا لكل إنسان شكالً خاصاً به .............. عن غٌره .         ) ٌمٌزه  -ٗ
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 "بديع صنع هللا في اإلنسان الدرس الثالث " 

 اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين :

 بصعوبة ( –فوضى  –خلق هللا الكون بما فٌه بـ  ........................            ) دقة  -ٔ

 وطنه ( –مصلحته  –خلق هللا الحواس لإلنسان لتناسب حٌاته و ...............         ) ثقافته  -ٕ

 اللسان ( –العٌنٌن  –ٌع اإلنسان النطق عن طرٌق تحرٌك عضالت ..................       ) األذنٌن ٌستط -ٖ

 اللسان ( –القلب  –ٌحلل اإلنسان ما ٌقرإه أو ٌسمعه بنعمة .................          ) العقل  -ٗ

 أجب عن األسئلة اآلتيه :

 كٌف خلق هللا حواس اإلنسان ؟ -ٔ

................................................................................................................ 

 ماذا تفهم من قوله تعالى ) إنا كل شًء خلقناه بقدر ( ؟ -ٕ

................................................................................................................................. 

 

 مٌز هللا اإلنسان على المخلوقات بالعقل فكٌف ٌستخدمه ؟ -ٖ

............................................................................................................................... 

 ت اآلتية :أكمل الفقرة مستعيناً بالكلما

 صحٌحة ( –حسن  –) األفعال  

 على ................. استخدام حواسنا وأجسامنا .. حثنا الرسول  -ٔ

 ال تثاب على القٌام بها فحسب وإنما تحسب شكراً هلل على ما أنعم علٌنا من أجسام ...........كل ................... الطٌبة  -ٕ
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 الدرس الرابع : سورة التين 

 أكمل ما حفظت من سورة التين :

 ( لقد خلقنا ............ فً أحسن ٖ( وهذا .............. األمٌن )ٕ( وطور سنٌن )ٔ) والتٌن و ................... )

 ( (ٙ......... فلهم أجر غٌر ممنون )( إال الذٌن ءامنوا وعملوا ....٘( ثم رددنه ................ سفلٌن )ٗ................... )

 

 أٌن نزلت سورة التٌن على سٌدنا محمد ) صل هللا علٌه وسلم ( ؟ -ٔ

................................................................................................................................. 

 ما تظهر لنا سورة التٌن ؟  -ٕ

.................................................................................................................................. 

 ما مصٌر اإلنسان إذا لم ٌطع هللا ولم ٌتبع الرسل ؟ -ٖ

.................................................................................................................................. 

 × (( أو )  √ضع عالمة ) 

 التٌن والزٌتون هما نوعان من األشجار المثمرة .                                    )         ( -ٔ

 )         (     كلم هللا سٌدنا محمد ) صل هللا علٌه وسلم ( عند جبل الطور بسٌناء .           -ٕ

 مٌز هللا اإلنسان على سائر المخلوقات بالعقل .                                        )         ( -ٖ

 جعل هللا ٌوم القٌامة لحساب الناس على أعمالهم .                                     )         ( -ٗ
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 ترتيال ) أحكام الالم (الدرس الخامس : ورتل القرآن 

 كتب حروف الالم الشمسٌة ا -ٔ

....................................................................................................................................... 

 

 كتب حروف الالم القمرٌة ا -ٕ

...................................................................................................................................... 

 :كتب الكلمات اآلتية في مكانها الصحيح من الجدول ا

 القْدر ( –النصر  –الُضحى  –اْلَفجر  –اْلَغاشٌة  –َنبؤ ال) 

 الالم القمرٌة  الالم الشمسٌة 

  

 

 هار ثم اكتبها ظالتين الكلمات التي بها الم ساكنة حكمها اإلدغام أو اإلاستخرج من سورة 
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 سير وشخصيات

 نسبه ونشأته  الدرس األول : محمد 

 أٌن ولد النبً ؟ ومتى ؟  -ٔ

............................................................................................................................... 

 ما اسم والدته ؟ وما اسم والده ؟ ومتى توفى والده ؟ -ٕ

................................................................................................................................ 

 من رعى النبً ) صل هللا علٌه وسلم ( عند والدته ؟ -ٖ

................................................................................................................................ 

 اختر اإلجابة الصحيحة :

 ٌثرب (  –مكة  –ولد سٌدنا محمد ) صل هللا علٌه وسلم ( فً ..................               ) المدٌنة  -ٔ

 األقارب ( –المدٌنة  –) البادٌة  ... أبناءهم ..............  من عادات أهل مكة أن ترضع نساء ............ -ٕ

 سعد ( –قرٌش  –...............           ) هاشم كانت حلٌمة السعدٌة من نساء بادٌة بنً ... -ٖ

 المرض ( –الجوع  –لم ٌكف رضٌع حلٌمة عن البكاء من شدة ...................            ) الحر  -ٗ

 أمام العبارة الخاطئة :× ( ( أمام العبارة الصحيحة ، وعالمة )  √ضع عالمة ) 

 )          (                 كانت البادٌة بٌئة صحٌة لنشؤة األطفال عند أهلها .                        -ٔ

 )          (                خرجت حلٌمة السعدٌة مع نساء بنً سعد للتجارة .                         -ٕ

 )          (                ( حباً جماً .      أحبت حلٌمة وأسرتها سٌدنا محمد ) صل هللا علٌه وسلم -ٖ

 )          (ل هللا علٌه وسلم ( .           وزوجته آمنه برعاٌة ابنهما سٌدنا محمد ) صقام عبد هللا  -ٗ

 )          (عد عمه .                       عمل النبً ) صل هللا علٌه وسلم ( فً رعً األغنام لٌسا -٘
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 الدرس الثاني : بناء الكعبة وقضية التحكيم 

 ) إعادة بناء الكعبة ( 

 أجب عن األسئلة اآلتية :

 ماذا كان دور سٌدنا محمد ) صل هللا علٌه وسلم ( فً إعادة بناء الكعبة ؟              -ٔ

................................................................................................................................ 

 أذكر الدلٌل من الدرس على مكانة سٌدنا محمد ) صلص هللا علٌه وسلم ( فً أهل مكة قبل البعثة ؟ -ٕ

................................................................................................................................ 

 للحجر األسود مكانه عند المسلمٌن وضح ؟ -ٖ

................................................................................................................................ 

 ة :أمام العبارة غير الصحيح× ( ( أمام العبارة الصحيحة ، وعالمة )  √ضع عالمة ) 

 مكانته عند قومه قبل نزول الوحى علٌه .                        )         ( كان لسٌدنا محمد  -ٔ

 فً المواقف التً تتطلب الحكمة .              )         ( كانت قرٌش تلجؤ إلى سٌدنا محمد -ٕ

 )         ( ا .                            فً ترمٌم الكعبة بعد تصدعه لم ٌشارك سٌدنا محمد  -ٖ

 )         (                         الذى أنهى الخالف بٌن القبائل هو أبو بكر الصدٌق .           -ٗ

 : صل كل جملة بالصفة المعبرة عنها من صفات الرسول

 الشرف وعلو المكانة            كان الناس فً قرٌش ٌحتفظون بؤموالهم عنده                        -ٔ

 األمانة                                               لٌحكم بٌنهم  رضٌت القبائل بمحمد  -ٕ

 كان مشهور بٌن الناس أنه ال ٌكذب أبداً                                             الحكمة  -ٖ

 سود مكانه                             الصدق فض النزاع بٌن القبائل على رفع الحجر األ -ٗ

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

 الدرس الثالث : هود عليه السالم

 قوم عاد 

 اختر اإلجابة الصحيحة من بين القوسين :

 عاد ( –قرٌش  –أرسل هود علٌه السالم فً قوم ..............                  ) ثمود  -ٔ

 البادٌة ( –مكة  –) األحقاف     سكن قوم عاد فً ....................                        -ٕ

 الشمس ( –األصنام  –) هللا       عبد قوم عاد ......................                         -ٖ

 الصدق ( –الكبر  –رحمة ) ال            اتصف قوم عاد بـ ....................               -ٗ

 × (( أو )  √ضع عالمة ) 

 أرسل هللا سٌدنا هوداً لدعوة ثمود إلى عبادة هللا وحده .                              )        ( -ٔ

 نجا الكافرون باهلل من الطوفان .                                                       )        ( -ٕ

 و األصنام بعد الطوفان .                                   )        (عاد أول من عبدكان قوم  -ٖ

 أهلك هللا قوم عاد برٌٍح صرصٍر عاتٌه .                                              )        ( -ٗ

 -:رتب أحداث قصة سيدنا هود مع قومه 

 أرسل هللا نبٌه هوداً إلى قوم عاد . -

 نجا سٌدنا هود والذٌن آمنوا معه . -

 أرسل هللا رٌحاً شدٌدة أهلكت قوم عاد . -

 رفض قوم عاد دعوة سٌدنا هود لعبادة هللا . -

 قوم عاد أول من عبدوا األصنام بعد الطوفان . -
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 عبادات

 وجعلنا من الماء كل شيء حي  –الدرس األول : الطهارة 

 ء ؟ماذا ٌحدث لو أصبح العالم دون ما

......................................................................................................... 

 كٌف نحافظ على مصادر الماء ؟

......................................................................................................... 

 أمام العبارة غير الصحيحة :× ( ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )  √ضع عالمة ) 

 إغالق الصنبور فً أثناء حركات الوضوء وفى أثناء اإلستحمام .                     )        ( -ٔ

 بالصابون .                                           )        (إغالق الصنبور بٌنما نغسل أٌدٌنا  -ٕ

 ملء حوض اإلستحمام عند الرغبة فً اإلستحمام .                                     )        ( -ٖ

 فتح الصنبور بشكل متوسط أو بسٌط دائماً .                                             )        ( -ٗ

 )        (                       استخدام كوب فً أثناء غسٌل األسنان .                            -٘

 صل كل مصدر من مصادر الماء الطهور بوصفه ، ثم أجب عن السؤال التالى :

 الماء الطبٌعً العذب                                      مٌاه البحار 

 الماء الطبٌعً المالح                                      مباه األنهار 

 من السماء                                    مٌاه العٌون الماء النازل 

 الماء الذى ٌنبع من باطن األرض                        مٌاه األمطار 

 كٌف نحافظ على نظافة مصادر الماء ؟

..................................................................................................... 

 اقرأ الحدٌث ، ثم أجب 

 " ال ٌبولن أحدكم فً الماء الدائم الذى ال ٌجرى ثم ٌغتسل فٌه "قال رسول هللا 

 الماء الذى ال ٌجرى وال ٌتجدد ٌسمى الماء .....................  مثل ماء ..........................

 ضع السإال المناسب لإلجابة اآلتٌة :

......................................................................................................... 

 حتى ال ٌتلوث الماء وتنتشر به الروائح الكرٌهة واألمراض .



ٔٔ 
 

 

 فضل الصالة  –الدرس الثاني : الوضوء 

 اقرأ الحديث الشريف ، ثم اختر اإلجابة الصحيحة :

 قال رسول هللا 

 " من توضؤ فؤحسن الوضوء خرجت خطاٌاه من جسده حتى تخرج من تحت أظافره " 

 األمراض ( –الخطاٌا  –) اآلالم نه وسٌلة للتخلص من ...........الوضوء لٌس فقط وسٌلة للنظافة ، ولك -ٔ

 رٌب ( تد –كثرة  –) إحسان     ٌحثنا الحدٌث على ............... الوضوء .                       -ٕ

 قدرة (  –حب  –) حلم           الحدٌث به داللة على ............ هللا لعباده .                -ٖ

 آٌات ( –معجزات  –ٌتٌح هللا لعباده ................ كثٌرة للتخلص من ذنوبهم .          ) فرصاً  -ٗ

 :صل من العمود األول بما يناسبه من العمود الثاني 

 األفعال التً تبطل الوضوء                                  من شروط الوضوء              

 طهارة الماء                                 نواقض الوضوء هً                              

 توضؤ ، ثم أكل وشرب ، واتجه لٌصلى                     ال ٌصح وضوءه ، وٌجب إعادته

 إذا كنت أصلى وانتقض وضوئً                                  وضوءه صحٌح ، وال ٌعٌده 

 توضؤ ونام لساعات ، ثم قام لٌصلى                                   أقطع صالتً ، ثم أتوضؤ

 اقرأ ثم أجب عن األسئلة :

ا وجوهكم وأٌدٌكم إلى المرافق وأمسحوا              قال تعالى " ٌا أٌها الذٌن ءامنوا إذا قمتم إلى الصلوة فاغسلو

 برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبٌن "

 ما أعضاء الوضوء التً ذكرت فً اآلٌة الكرٌمة ؟ -ٔ

............................................................................................................... 

 ال ٌقبل هللا صالة أحدكم إذا أحدث حتى ٌتوضؤ " "قال رسول هللا 

 إالم ٌرشدنا حدٌث رسولنا الكرٌم السابق ؟ -ٔ

.............................................................................................................. 
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 الدرس الثالث : آداب قضاء الحاجة 

 أكمل ما يأتي : 

 عند دخول الخالء نقول ...................................... -ٔ

 عند الخروج من الخالء نقول .................................... -ٕ

 أكمل الجمل اآلتٌة بالكلمة المناسبة :

 اإلسالم دٌن النظافة و ............................ -ٔ

 ........... من الجسم والثٌاب والمكان .الطهارة تكون بإزالة ................ -ٕ

 االستنجاء هو ......................... مخرج البول والغائط . -ٖ

 االستجمار هو مسح مخرج البول والغائط بالمنادٌل أو ................... -ٗ

 الطهارة من البول والغائط ....................... لصحة الصالة . -٘

 قضاء الحاجه :رتب األفعال بعد 

 أتوضؤ  -

 أصلى  -

 أستنجى  -
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 فضل الصالة  –الدرس الرابع : الصالة 

 أكمل مستعيناً بالكلمات اآلتية :

 الجنة ( –مسلم  –الثانً  –وقتها  –الذنوب  –) شرط    

 الصالة هً الركن ................... من أركان اإلسالم . -ٔ

 .......................هللا فرض الصالة على كل  -ٕ

 بٌن لنا رسولنا ) صل هللا علٌه وسلم ( فرضٌة الصلوات الخمس وأن الوضوء ................. لها . -ٖ

 ٌغفر هللا لنا ................... التً نفعلها بٌن الصلوات . -ٗ

 أسباب دخول ......................الصالة من أعظم  -٘

 أمام العبارة غير الصحيحة :× ( ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )  √ضع عالمة ) 

 فرض هللا الصالة علٌنا فً القرآن الكرٌم والسنه النبوٌة .                               )        ( -ٔ

 (    الصالة هً آخر ما ٌحاسب علٌه العبد ٌوم القٌامة .                                     )     -ٕ

 ٌحثنا الرسول ) صل هللا علٌه وسلم ( على إقامة الصالة والمواظبة علٌها .           )        ( -ٖ

 إذا صلحت صالة العبد ، فسد سائر عمله .                                               )        ( -ٗ

 )        (                               بالصالة تنصلح حٌاتنا وتطمئن نفوسنا وقلوبنا .            -٘
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 المحور الثاني : عالقتي مع اآلخرين 

 الدرس األول : اإليمان باهلل تعالى وكتبه ورسله 
 

 أمام العبارة غير الصحيحة :× ( ( أمام العبارة الصحيحة ، وعالمة )  √ضع عالمة ) 

 على سٌدنا محمد .                         )        (القرآن الذى نقرإه الٌوم هو نفسه الذى نزل  -ٔ

 ال ٌكفى فقط قراءة القرآن الكرٌم ، بل ٌجب تطبٌق ما فٌه .                             )        ( -ٕ

 أنزل هللا الصحف على سٌدنا داود .                                                       )        ( -ٖ

 ز هللا عز وجل القرآن بحفظه من التحرٌف .                                           )        (مٌ -ٗ

 اإلٌمان بالكتب التً أنزلها هللا على رسله من أركان اإلٌمان .                           )        ( -٘

 أكمل مما حفظت من الحديث ثم أجب :

 عندما جاء جبرٌل علٌه السالم ٌسؤل النبً ) صل هللا علٌه وسلم ( عن اإلٌمان ، قال " أن تإمن باهلل 

 و ................... وكتبه  و  ......................... والٌوم اآلخر و .................... خٌره وشره "

 ما الكتب المقصودة فً الحدٌث السابق ؟ -ٔ

.......................................................................................................... 

 اذكر أسماء ثالثة من الرسل الذٌن تعرفهم ؟ -ٕ

.............................................................................................................. 

 انت دعوة الرسل ألقوامهم ؟ماذا ك -ٖ

............................................................................................................... 
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 عقيدة 

 الدرس الثاني : بديع صنع هللا ) تعالى ( في الكون 

 لماذا خلق هللا تعالى العقل والحواس لإلنسان ؟ -ٔ

................................................................................................................. 

 ما فوائد التفكٌر فً خلق هللا ؟ -ٕ

................................................................................................................. 

 كٌف ندرك قدرة هللا فً الكون ؟ -ٖ

................................................................................................................. 

 أمام العبارة غير الصحيحة :× ( ( أمام العبارة الصحيحة ، وعالمة )  √ضع عالمة ) 

 لتفكر والتؤمل فً الكون .                             )         (لٌس هناك ما ٌدعو إلى ا -ٔ

 الشمس والكواكب والنجوم أجسام ثابتة فً الفضاء .                           )         ( -ٕ

 ال ٌستطٌع اإلنسان العٌش على األرض دون الشمس .                         )         ( -ٖ

 هللا تعالى عبادة نتقرب بها إلى هللا .                            )         (التفكر فً خلق  -ٗ

 ال ٌتؤثر اإلنسان بالمخلوقات الموجودة حوله فً الكون .                       )        ( -٘

 اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين :

 النار ( –الضمٌر  –............     ) الدنٌا ٌدعو المتفكرون فً خلق هللا بؤن ٌقٌهم عذاب ...... -ٔ

 خٌمًة ( –جداراً  –ال ٌستطٌع أي إنسان أن ٌبنى ................... بغٌر أعمدة .      ) سقفاً  -ٕ

 خارج (  –مركز  –الشمس .................. المجموعة الشمسٌة ، تدور حولها الكواكب .     ) أول  -ٖ

 عشوائٌة ( –كبٌرة  –جعل هللا عز وجل األرض تدور بسرعة ............... تناسبنا .      ) محددة  -ٗ

 

 

 

 



ٔٙ 
 

 

 الدرس الثالث : سورة النبأ 

 اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين :

 مدنٌة ( –سورة النبؤ ........................                            ) مكٌة  -ٔ

 جبرٌل ( –مٌكائٌل  –نزل ........................ بسورة النبؤ على سٌدنا محمد .       ) إسرافٌل  -ٕ

 الجن ( –الكفار  –ذكرت السورة تساإل وتكذٌب ................. بالبعث وٌوم القٌامة .   ) المإمنٌن  -ٖ

 السهل ( –العظٌم  –) العادي        وصف هللا عز وجل نبؤ ٌوم القٌامة بـ .................      -ٗ

 الشمس ( –القمر  –السراج الذى ٌضىء الكون هو ....................         ) األرض  -٘

 صل من العمود األول بما يناسبه في العمود الثاني :

 ٌوم القٌامة        موعد قٌام الساعة علمه عند                       -ٔ

 هللا                    ب فٌه هللا العباد     الٌوم الذى ٌحاس -ٕ

 موقف الكفار من ٌوم القٌامة                             البعث  -ٖ

 إحٌاء هللا للموتى ٌوم القٌامة ٌسمى                      التكذٌب  -ٗ

 اكتب المحذوف مما حفظت من سورة النبأ :

 (8ٔ( ٌوم ................. فً الصور فتؤتون أفواجا )7ٔكان مٌقاتا ) قال تعالى " إن ................. الفصل

 ( .ٕٓ( وسٌرت .............. فكانت سرابا )9ٔوفتحت ............. فكانت أبوبا )             

 

 

 

 

 

 

 

 



ٔ7 
 

 

 عقيدة

 الدرس الرابع : هللا القادر 

 أجب عن األسئلة اآلتية :

 ما وظٌفة العقل لإلنسان ؟ -ٔ

............................................................................................................... 

 كٌف ٌجازى هللا الناس ٌوم القٌامة ؟ -ٕ

................................................................................................................ 

 أمام العبارة الغير صحيحة :× ( ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )  √ضع عالمة ) 

 )        (                                 الذبابة آٌة من آٌات هللا عز وجل فً دقة الخلق . -ٔ

 (     لٌس عند هللا صنعة متقنة وأخرى أقل إتقاناً كل خلقه متقن .                     )    -ٕ

 لو اجتمعت كل القوى وتعاونت ستستطٌع خلق ذبابة .                           )        ( -ٖ

 هللا عز وجل بقدرته أوجد جمٌع الموجودات وال ٌعجزه شًء .                 )        ( -ٗ

 )        ( م تحرقه النار .                  بسبب توكل سٌدنا إبراهٌم على هللا عز وجل ل -٘

 

 الكريمة في ضوء ما تعلمت من الدرس السابق ؟ماذا نفهم من هذه اآلية 

 

 

 

 

 

 

 

  



ٔ8 
 

 الدرس الخامس : ورتل القرآن ترتيال  

 اإلظهار الحلقى  –والتنوين  –أحكام النون الساكنة 

 ارسم دائرة حول أحرف اإلظهار الحلقى في الكلمات  -1

 من أمر هللا        من هاجر             وتنحتون                  حدٌث غٌره                 من خٌر 

 

 ( أمام النون الساكنة التي حكمها اإلظهار الحلقى : √أقرأ اآليات اآلتية من سورة النبأ ثم ضع عالمة )  -2

 )         (                       " وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا "                            -ٔ

 )         (                       " ال ٌتكلمون إال من أذن له الرحمن "                            -ٕ

 )         (                                  " إنا أنذرناكم عذاباً قرٌب "                            -ٖ

 " رب السموات واألرض وما بٌنهما الرحمن ال ٌملكون منه خطابا "                )         (       -ٗ

 

 السير والشخصيات 

 الدرس األول : غار حراء ونزول الوحى 

 أجب عن األسئلة اآلتية :

 علٌه السالم ( على سٌدنا محمد ) صل هللا علٌه وسلم ( ؟ ما أول آٌات نزل بها سٌدنا جبرٌل ) -ٔ

................................................................................................................ 

 ما أخالق سٌدنا محمد ) صل هللا علٌه وسلم ( التً ذكرتها السٌدة خدٌجة ؟ -ٕ

................................................................................................................. 

 أختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين :

 حراء ( –النور  –كان سٌدنا محمد ) صل هللا علٌه وسلم ( ٌتعبد فً غار .............    ) ثور  -ٔ

 د ) صل هللا علٌه وسلم ( وعمره ٌقارب ........... عاماً .نزول الوحى على سٌدنا محم -ٕ

 خمسٌن (  –أربعٌن  –) ثالثٌن                                         

 النار ( –األصنام  –كان كفار مكة ٌعبدون ......................              ) هللا  -ٖ

 تؤمل ( –اكتب  –أول أمر لإلنسان فً القرآن الكرٌم هو .................        ) اقرأ  -ٗ



ٔ9 
 

 

 السير والشخصيات

 الدرس الثاني : الدعوة السرية 

 متى بدأ الرسول الدعوة ؟ -ٔ

.......................................................................................................... 

 ما التكلٌف الذى أمر هللا سبحانه وتعالى به سٌدنا محمد ) صل هللا علٌه وسلم ( ؟ -ٕ

................................................................................................................ 

 لماذا التزم الرسول ) صل هللا علٌه وسلم ( بسرٌة الدعوة إلى هللا ؟ -ٖ

................................................................................................................. 

 أمام العبارة غير الصحيحة :× ( ( أمام العبارة الصحيحة ، وعالمة )  √ضع عالمة ) 

 بدأ الرسول ) ص( الدعوة إلى هللا عز وجل بعد نزول الوحى عٌه بآٌات سورة الفلق .          )       ( -ٔ

 )       (      فً بداٌة الدعوة دعا الرسول ) ص ( الناس جمٌعاً لعبادة هللا وحده .                         -ٕ

 اختار النبً ) ص ( دار أبى بكر الصدٌق لمقابلة المسلمٌن .                                       )       ( -ٖ

 حافظ الرسول على سرٌة الدعوة حتى ٌقوى المسلمون .                                            )       ( -ٗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ٕٓ 
 

 

 السير والشخصيات

 األرقم بن أبى األرقم الدرس الثالث : 

 أمام العبارة غير الصحيحة :× ( ( أمام العبارة الصحيحة ، وعالمة )  √ضع عالمة ) 

 استمرت الدعوة إلى اإلسالم سّراَ ثالث سنوات .                                         )        ( -ٔ

 بالمسلمٌن فً دار األرقم بن أبى األرقم .                            )        ( اجتمع الرسول  -ٕ

 (    ٌسكن األرقم على سفح جبل أحد .                                                         )     -ٖ

 )        (           أسلم األرقم وهو فً العشرٌن من عمره .                                       -ٗ

 .                                                )        ( شهد األرقم جمٌع الغزوات مع النبً  -٘

 لدار األرقم لإلجتماع بالمسلمٌن : أكتب ثالثة أسباب الختٌار الرسول  -

ٔ- ........................................................................................................ 

ٕ- ........................................................................................................ 

ٖ- ........................................................................................................ 

 * اجب عن األسئلة اآلتية :

 من هو األرقم بن أبى األرقم ؟ -ٔ

................................................................................................................. 

 ما أهمٌة دار األرقم فً تارٌخ اإلسالم ؟ -ٕ

................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 



ٕٔ 
 

 

 سير وشخصيات

 الدرس الرابع : من قصص القرآن الكريم ) أصحاب الكهف (

 اجب عن األسئلة اآلتية : -1

 القرآن الكرٌم ؟لماذا قص هللا علٌنا قصص األنبٌاء فً  -ٔ

.................................................................................................................. 

 صف حال الفتٌة بعد استٌقاظهم من النوم ؟ -ٕ

.................................................................................................................. 

 صل كل جملة من العمود األول بالسبب المناسب في العمود الثانى : -2

 إٌقاظ أصحاب الكهف من نومهم                            لنتفكر ونعتبر ، وتثبٌتاً لقلب الرسول  -ٔ

 ٌظهر معجزته للناس وقدرته سبحانهورود قصة أصحاب الكهف فً القرآن الكرٌم            أراد هللا أن  -ٕ

 تعجب أحد أصحاب الكهف عندما وصل البلدة            عبادة هلل ، ومعرفة قصص األقوام السابقة  -ٖ

 ٌجب علٌنا قراءة القرآن                                     ألن أهل البلدة ٌرتدون مالبس غرٌبة  -ٗ

 والنقود غٌر مستعملة                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ٕٕ 
 

 

 عبادات

 الدرس األول : اآلذان واإلقامة 

 السإال األول : أجب عن األسئلة اآلتٌة :

 كٌف نعرف دخول وقت الصالة ؟ -ٔ

.................................................................................................................. 

 أذكر فضل من ٌإدى الصالة ؟ -ٕ

................................................................................................................... 

 السؤال الثاني : أكمل المخطط التالي مستعيناً بالكلمات اآلتية :

 الجنة ( –الفجر  –هللا أكبر  –خمس  –الصالة  –) صفوف    

 عندما ٌحٌن وقت .................. ٌإذن المإذن . -ٔ

 تردٌد اآلذان سبب فً دخول ......................... -ٕ

 ............ مرات .ٌنادى المإذن للصالة ....... -ٖ

 ٌكبر المسلم فً أول اإلقامة قائالً ............................. -ٗ

 ٌقف المصلون خلف اإلمام فً ....................... منتظمة .عند سماع اإلقامة  -٘

 أمام العبارة غير الصحيحة :× ( ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )  √السؤال الثالث : ضع عالمة ) 

 ٌتم اإلعالم بدخول وقت الصالة بآلة عالٌة الصوت كالبوق .                         )        ( -ٔ

 .                               )        ( تردٌد اآلذان سبب من أسباب الفوز بشفاعة النبً  -ٕ

 م للصالة بعد األذان مباشرًة .                                                        )        (ٌقا -ٖ

 اآلذان هو اإلعالم بدخول وقت الصالة .                                               )        ( -ٗ

 

 

 

 



ٕٖ 
 

 ) عبادات (

 الدرس الثاني : صفة الصالة 

 أمام العبارة غير الصحيحة :× ( ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )  √السؤال األول : ضع عالمة ) 

 نقرأ التشهد كامالً فً نهاٌة الركعة األخٌرة .                                )        ( -ٔ

 )        (     نجهر بالنٌة قبل الصالة .                                                 -ٕ

 صالة الظهر صالة سرٌة .                                                   )        ( -ٖ

 المغرب صالة سرٌة .                                                        )        ( -ٗ

 )        (          فً صالة الصبح نقرأ التشهد كامالً فً نهاٌة الركعة الثانٌة .     -٘

 السؤال الثاني : أكمل الجمل اآلتية بالكلمة المناسبة :

 الصالة هً أقوال و ....................... مخصوصة مفتتحة بالتكبٌر ومختتمة بـ .................... -ٔ

 ٌحرص المسلم فً أثناء الركوع أن ٌكون ظهره ............................. -ٕ

 ة العشاء نقرأ الجزء األول من التشهد بعد الركعة ........................فً صال -ٖ

 بعد اإلنتهاء من التشهد األخٌر نسلم عن الٌمٌن قائلٌن ................................ -ٗ

 من أركان الصالة ...................... فً الفرض مع القدرة . -٘

 د السبعة :السؤال الثالث : أكتب أعضاء السجو

ٔ-  

ٕ-  

ٖ-  

ٗ-  

٘-  

ٙ-  

7-  

 

 



ٕٗ 
 

 ) عبادات (

 الدرس الثالث : ثبوت شهر رمضان 

 أمام العبارة غير الصحيحة :× ( ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )  √السؤال األول : ضع عالمة ) 

 (       الصوم من أركان اإلسالم الخمسة .                                              )  -ٔ

 الصٌام ٌضر بصحة اإلنسان وٌضعفه .                                         )        ( -ٕ

 الصٌام ٌنشر الرحمة بٌن المسلمٌن .                                            )        ( -ٖ

 )        (           الصٌام ٌجعل الغنً ٌشعر بمعاناة الفقٌر .                            -ٗ

 فً رمضان ٌمتنع المسلم عن المحرمات التً تغضب هللا .                  )         ( -٘

 من ٌترك الطعام والشراب طاعة هلل ٌكن من أهل التقوى .                   )         ( -ٙ

 السؤال الثاني : أكمل :

 ............. غفر له ............. من ....................من صام ................ إٌماناً و ...... -ٔ

 معنى الصوم هو .................... عن الطعام و ................. وسائر .................  -ٕ

 العبادة من طلوع .................... إلى غروب ..........................    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ٕ٘ 
 

 ) عبادات (

 الدرس الرابع : من آداب الصوم 

 أمام العبارة غير الصحيحة :× ( ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )  √السؤال األول : ضع عالمة ) 

 السحور هو تناول شًء من الطعام والشراب وقت السحر لإلعانة على الصوم .               )       ( -ٔ

 اء .                                                  )       (السحر هو الوقت بٌن صالتً المغرب والعش -ٕ

 من المستحب فً الصوم تعجٌل اإلفطار .                                                          )       ( -ٖ

 )       (            من آداب الصوم اإلفطار على التمر أو الماء .                                          -ٗ

 السؤال الثاني : أكمل الحديث الشريف :

  قال رسول هللا 

 " إذا أفطر أحدكم فلٌفطر على ..................... فإن لم ٌجد فلٌفطر على ............. فإنه طهور "

 

 

 

 

 

 

 


